محل های تولید و توزیع موادمخدر در مناطق دیگر نیستند.محل های
تولید و توزیع موادمخدر در مناطق مختلف وجود دارند".خانه های

آیا در همسایگی خود



تولید و توزیع مواد مخدر" خانه هایی هستند که برای تولید مواد

m

نگه داری نکردن از خانه.حیاط نامرتب،اثاثیه منزل خیلی کم یا بدون اثاث.
افزایش سروصدا و جرائم.صداهای بلند،دعوا،شلیک گلوله،صدای رادیو به

غیرقانونی مانند ماریجوآنا،کوکایین و آمفتامین مورد استفاده قرار

خصوص در طول شب.افزایش جرائم مانند سرقت ماشین،دزدی،خسارت زدن

می گیرند.به دلیل مواد شیمیایی استفاده شده در تهیه مواد مخدر این

و تعرض و افزایش حضور روسپی ها در اطراف آن محل.

مکانها برای محل زندگی یک تهدید جدی به شمار می آیند.
توزیع کنندگان مواد مخدر به دنبال مکان هایی هستند که همسایه ها با

پیشگیری بهترین روش برای متوقف کردن مکان توزیع و تولید
موادمخدر است.

هم ارتباط ندارند و از یکدیگر جدا هستند.هجوم بردن به مناطقی که

شما می توانید احتمال وجود یک محل تولید و توزیع مواد مخدر در

همسایه ها متوجه خرید و فروش مواد نمی شوند آسانتر است.توزیع
کنندگان مواد محله هایی را دوست دارند که اهالی آن می گویند"اینجا
امکان ندارد".
چگونه می توان به وجود یک خانه تولید و توزیع مواد مخدر در

همسایگی خود را کاهش دهید.با همسایگان و پلیس محل آشنا شوید.

اگر به وجود یک خانه توزیع مواد مخدر در همسایگی خود مشکوک
شدید؟


زندگی و همسایگی امن تر)، SCAN UNITمسئولین پیشگیری از

همسایگی تان پی برد؟

جرم محلی و هر شخص دولتی که ممکن است به شما کمک کند از

بیشتر این خانه ها مشخصات شبیه به یکدیگر دارند.به دنبال مشخصات

شر این خانه ها خالص شوید صحبت کنید.شما به تنهایی نمی توانید

زیر باشید:



این مسئله را حل کنید.تنها راهی که می توان این مسئله راحل کرد

بوهای مشکوک :بوهایی که باید به آنها شک کرد
شامل:آمونیاک،آستون،اسید و حالل ها هستند.
رفت وآمدهای مداوم و مشکوک-بیرون رفتن از خانه،



بازگشت به خانه.مراقب رفت و آمد با ماشین های



مختلف در هر زمانی از شبانه روز باشید.به وسایل



نقلیه ای که پالک ندارند یا پالکشان واضح نیست شک کنید.



مراقب رفت وآمد و پرسه زدن در اطراف خانه باشید.



تغییرات در ساختمان.این تغییرات شامل پوشاندن
پنجره ها و درهای حیاط خلوت با چیزهایی به غیر از
پرده ،مسدود کردن پنجره ها و درها و قطع سیستم

کار گروهی است.




 1000وات معموال در تولید حشیش و آمفتامین به کار
می رود.


صدای جنب وجوش مداوم.مانند صدای پنکه با ترانسفورماتور



مستاجرینی که وسایل گران قیمت دارند،به خصوص زمانی که مشخص

همه چیز را ثبت کنید.در یک تقویم و جدول شماره پالک  ،رنگ
ماشین ها و زمان رفت و آمد ماشین هایی که فکر می کنید مشکوکند

را بنویسید.زمان و مکان اتفاقاتی که دراطراف خانه های تولید و توزیع
مواد مخدر می افتد مانند تیراندازی،صدای جیغ،دزدی و خرابکاری را
بنویسید.این اطالعات را به پلیس گزارش دهید.


صبور باشید.پلیس براساس قانون عمل می کند و شما نیز باید
اینگونه باشید.ممکن است جمع آوری مدارک وشواهد قانونی الزم

برای بستن این خانه ها زمانبر باشد،ناامید نشوید.

هشدار آتش است.
سیستم روشنایی قوی در داخل منزل:المپهای قوی

گفتگو بهترین راه است.با همه افراد از جمله پلیس( ،سازمان محل

شماره تماس برای گزارش کردن در مورد فعالیت های خانه
های تولید و توزیع مواد مخدر:




موارد اورژانسی911
سرویس پلیس کلگری )403(266-1234



(SCAN UNITسازمان محل زندگی و همسایگی امن تر)

1)866(960-7226

شود شغلی ندارند.ماشین و موبایل و اثاثیه
منزل گران قیمت.



سیستم امنیتی باال،فراتر از سیستم امنیتی معمول در خانه ها.این سیستم

می تواند حصارکشی،سگ نگهبان یا قفل زدن باشد.
.
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